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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 

เพ่ือนำไปสู่การปรบัปรุงและพัฒนาผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ       

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

คำนำ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA ) ที่มาจากการเปิดใน 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงาน

ภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริหารหรือติดต่อกับหย่วยงาน

ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ 

“เปิด” ทั้ง 2  ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วน 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน

ภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น  ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจาก

ตัวช้ีวัดทั้ง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การปฎิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพกการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8)  การ

ปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(Extermal) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้

จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผล

การประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้ธรร

มาภิบาล และประการสำคัญ คือได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะ

สามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่ าดัชนีการรับรู้การ

ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
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1.หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้

หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ

โปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่

สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือ

เป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 

“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน

ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน

ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานใน

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  

จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ารกับร้อยละ 68.37 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงาน  อยู่ระดับ C  มีรายละเอียดโดยเรียงจากคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวช้ีวัด คะแนนปี 2563 
1.การปฏิบัติหน้าที่ 1 99.81 
2.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 5 98.83 
3.การใช้อำนาจ 3 97.36 
4.การใช้งบประมาณ 2 95.57 
5.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 7 89.36 
6.คุณภาพการดำเนินงาน 6 88.81 
7.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 4 85.67 
8.การปรับปรุงการทำงาน 8 79.74 
9.การเปิดเผยข้อมูล 9 57.20 
10.การป้องกันการทุจริต 10 12.50 
คะแนนรวมเท่ากับร้อยละ  68.37 
ระดับผลการประเมิน    C 
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ประเด ็นการประเมินตามแบบวัดการร ับร ู ้ของผู้ ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal integrity and 

Transparency Assessment : IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 1 - ตัวช้ีวัดที่ 5 การประเมินแบบวัดการ

รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) ใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 และการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 

Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 9 - ตัวช้ีวัดที่ 10 

ผลการประเมินได้ ดังนี่ 

ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนปี 2563 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฎิบัติหน้าท่ี 99.81 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฎิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู ้ที ่มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด 

99.77 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

99.54 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฎิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 99.53 
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหร ือจากบุคคล ที ่ให ้ก ันใน โอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

100 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

 

ตัวชี่วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 95.57 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 92.77 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 97.32 
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

100 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

100 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

83.78 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

99.55 
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ประเด็นการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนปี 2563 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อำนาจ 97.36 
I13 ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 96.88 
I14 ท่านได้รบัการประเมินผลการปฎิบัติงาน  ตามระดบัคุณภาพของผลงานอย่างถูกตอ้ง มาก
น้อยเพียงใด 

96.38 

I15 ผูบ้ังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

96.38 

I16 ท่านเคยถูกผู้บงัคับบญัชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผูบ้ังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  98.63 
I17 ท่านเคยถูกผู้บงัคับบญัชาสั่งการให้ทำในสิง่ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทจุริต มาก
น้อยเพียงใด 

100 

I18 การบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มลีักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 95.89 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.67 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเอาทรพัย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไป
ให้กลุม่หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

100 

I20 ข้ันตอนการขออนญุาตเพือ่ยืมทรัพยส์ินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

75.59 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการ ไปใช้ปฏิบัตงิาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

78.46 

I22 บุคคลภายนอกหรอืภาคเอกชน มีการนำทรัพยส์ินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

100.00 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกบัการใช้ทรัพยส์ินของราชการที่ถูกตอ้ง มาก
น้อยเพียงใด 

73.00 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

86.99 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.83 
I25 ผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กบัการต่อต้านการทจุริต มากนอ้ย
เพียงใด 

96.50 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม ่ 100.00 
I27 ปัญหาการทจุริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 100.00 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทจุริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 100.00 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรงุการทำงาน เพือ่ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

97.50 
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ประเด็นการประเมินคณุธรรมและความโปร่งในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนปี 2563 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทจุริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

99.00 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 88.81 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ใหบ้รกิารแก่ท่าน ตามประเด็นดงัต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

86.83 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฎิบัติงาน/ใหบ้รกิารแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่าง
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

90.04 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงัหรือบิดเบอืนข้อมลู มากน้อยเพยีงใด 

80.43 

E4 ในระเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือ
ให้สิ่งดงัต่อไปนี้ เพือ่แลกกับการปฎิบัตงิาน การอนมุัติ อนุญาต หรือใหบ้ริการ หรือไม่ 

100.00 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

86.77 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.36 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มลีักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 87.85 
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลทีส่าธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

76.52 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟงัคำติชมหรือความคิดเห็นเกีย่วกับการดำเนินงาน/การ
ให้บรกิาร หรือไม ่

98.17 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

89.72 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางใหผู้้มาติดต่อร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม ่

94.55 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 79.64 
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มกีารปรับปรงุคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบ้รกิาร
ให้ดีข้ึนมากน้อยเพียงใด 

73.83 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรงุวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/ มากน้อยเพียงใด 72.94 
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทศโนโลยมีาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรอืไม ่

 
 

97.17 
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ประเด็นการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนปี 2563 
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสใหผู้้รบับริการ ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรงุพัฒนาการดำเนินงานประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

74.77 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรงุการดำเนินงาน/การใหบ้ริการ ให้มีความโปรง่ใสมาก
ข้ึน มากน้อยเพียงใด 

79.98 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 57.20 
O1,O3,O4,O6,O7,O8,O9,O10,O11,O13,O14,O16,O18,O19,O21,O22,O23,O24,O30, 
O32,O33 

100 

O2,O5,O12,O15,O17,O20,O25,O26,O27,O28,O29,O31 0 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 12.50 
O34,O41 100 
O35,O36,O37,O38,O39,O40,O42,O43 0 

   เมื ่อพิจารณาตามชี้วัดพบว่า ตัวชี ้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.81 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.57 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
97.36 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.67 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.83 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.81 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.36 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 79.74 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 57.20 ตัวชี้วัดการป้องกันการ
ทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50  

  สรุปได้ จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 มี 7 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดการ
ปฏิบัติหน้าที่,ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ,ตัวช้ีวัดการใช้อำนาจ,ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ,ตัวช้ีวัดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต,ตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน,ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและ
จุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

  3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 85) จำนวน 7 ตัวชี้วัด โดยเรียงจากตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนมากที่สุด คือ 

   1.ตัวชี ้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.81 เป็น
ตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบคุลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นใน
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หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที ่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อที่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น 
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบตัิ
หน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ใน
อนาคต ซึ่งประกอบด้วยคำถามจำนวน 6 ข้อ คือ ตั้งแต่ I1 -I6 
   2.ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.83 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทจุริต
ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จร ิงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที ่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและจัดทำแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น ให้
บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบ 
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยคำถาม
จำนวน 6 ข้อ คือ ตั้งแต่ I25 – I30 
   3.ตัวชี้ท่ี 3 วัดการใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.36 เป็นตัวช้ีวัดที่
มวัีตถุประสงค์เพื่อประเมนิการรบัรู้ของบคุลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผูบ้ังคับบัญชาของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประ 
โยชน์ต่างๆ ซึ ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบ ัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั ่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
การบริหารบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง ซึ่งประกอบด้วยคำถาม จำนวน 6 ข้อ คือ ตั้งแต่ I13 – I18 

4.ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.57 เป็น 
ตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน
ตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่อง
ต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
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การตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้ ซึ่งประกอบด้วยคำถาม จำนวน 6 ข้อ คือ ตั้งแต่ I7 – I12 
   5.ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.36 
เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประเพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อประสิทธิภาพการสื ่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยคำถามจำนวน 5 ข้อ คือ ตั้งแต่ E6 – E10 
   6.ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.81 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
หน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริหารของหน่วยงานแก่ผุร้ับบรกิาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนร่วมเป็นหลัก ไม่มี
การเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่งหรอืกลุม่ใดหลุม่หนึ่งซึง่ประกอบด้วยคำถามจำนวน 5 ข้อ คือ ตั้งแต่ E1– E5 
   7.ตัวชี ้วัดที ่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
85.67 เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน
ไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนญุาต
ที่ชัดเจนและสพดวกนอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง  เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ซึ่งประกอบด้วยคำถาม จำนวน 6 ข้อ 
คือ ตั้งแต่ I19 – I24 
  3.2 ตัวช้ีวัดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85 ) จำนวน 3 ตัวช้ีวัด โดยเรียง
จากตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากที่สุด ดังนี้ 
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   8.ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.74 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดีย่ิงข้ึน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ 
นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นด้วย ซึ่งประกอบดัวยคำถามจำวน 5 ข้อ คือตั้งแต่ E11 – E15 
   9.ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 57.20 เป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 1)ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารวาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฎิบัติงาน และ
การให้บริการ 3)การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 4)การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรพัยากรบคุคล 
และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยคำถามจำนวน 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) คือ 
ตั้งแต่ O1 – O330 
   10.ตัวชี ้วัดที ่  10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50 เป็น
ตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบนับนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ดำเนินการต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู ้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดง
ถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบตัิอย่างเปน็รูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย (10 ข้อมูล) คือ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ O34 – O41 และตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ O42 – O43  
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน
รวมเท่ากับ 68.37 ได้ระดับ C เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที ่มีต่อคุฯภาพและมาตรฐานการ
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ให้บริการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงานมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นท่ีควรปรบัปรุงพัฒนา ประจำปี 2564 
ตัวชี ้วัดด้านการปรับปรุงการ
ทำงาน 

- สร้างกระบวนการปรกึษาหารอืระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อ
ร่วมกันทบทวนปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเปน็ระบบ 
และสง่เสรมิใหผู้้รบับริการและประชาชนทั่วไปมสี่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรอืให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการได้โดยสะดวก 

4.2 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนรวม 68.37  ได้ระดบัผลการ
ประเมิน C เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที ่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู ่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตราการที่เป็นรูปธรรม สิ่งที่ควรเป็นประเด็น 

ตัวชี้วัด ประเด็นท่ีควรปรบัปรุงพัฒนา  ประจำปี 2564 
ตัวช้ีวัดด้านการเปิดเผยข้อมูล - เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จ ัดหารพ ัสด ุและการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล รวมท ั ้ งข ่ าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้อง
เผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมลูได้
โดยง่ายทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานโดยตรง 

ตัวชี ้ว ัดด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

- จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทาง
ปรับปรุงและการพัฒนา  จากนั ้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ท ันสมัยและมีการติดต่อส ื ่อสารเว็บไซต์อย่างรวดเร ็วและมี
ประสิทธิภาพ 
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 5.ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงานให้
ดีข้ึน 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ การกำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
1.คุณภาพการดำเนิน -ประชาสัมพันธ์ระบบและขั้นตอนการ

ให้บริการแก่ประชาชนให้เข้าใจมากขึ้น 
-เสริมสร้างการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละคนด้วย
ความเป็นธรรม 

-รายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 

2 . ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ า พ ก า ร
สื่อสาร 

-ทำสื่อประชาสัมพันธแ์ละเเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงานโดย
สามารถเข้าถงึได้โดยงาน 

 สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 

3.การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 
 

-สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบคุลากรเพื่อหาทาง
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ 
-เปดิโอกาสให้ผู้ให้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นหรือใหค้ำแนะนำในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานให้บริการได้อยา่งสะดวก 

 สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 

4.การเปิดเผยข้อมูล -เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานตา่งๆ ที่
ประชาชนทั่วไปควรรู้ โดยสามารถที่จะ
เข้าถงึข้อมูลน้ันๆ ได้โดยง่าย 

 สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 

5.การป้องกันการทุจริต -ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของ
ปีที่ผ่านมาผ่านการประชุมเตรียมการ
ประเมิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ประเมินให้ดีขึ้น 
-จัดทำแนวทางปฏบิัตติามมาตรการ
ภายในและมีการติดตามการนำไป
ปฎิบตัิที่เป็นรูปธรรม 

 สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 
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